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 טפסים לשלב תחילת עבודות: 

כדי לקבל אישור תחילת עבודות וחיבור חשמל זמני מהוועדה המקומית יש למלא 

        את הטפסים הבאים ולהעבירם למחלקת הפיקוח.                                                                                      

 9951783-08, טלפון  yosi_g@arad.muni.ilגווילי דוא"ל יוסי 

 9951781-08, טלפון  inbar_s@arad.muni.ilענבר סנדלר דוא"ל 

 מספר   שם טופס 

 1-ג , תחילת עבודותהודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע 

 2-ג הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות 

 3-ג , תחילת עבודותעל מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין הודעה 

 4-ג , תחילת עבודותהודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה 

 , תחילת עבודותהצהרת אחראי לביקורת על הביצוע 

 נספחים מצורפים:

תעודת אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף ארכיטקטורה או   ☐
מהנדס הרשום בפנקס האמור בענף הנדסה אזרחית במדור מבנים, ניהול  תעודת

 וביצוע או ניהול הבנייה, ביצוע ופיקוח.

ביקורת על ביצוע במבנה פשוט, תעודת הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים   ☐
אזרחית במדור תכנון מבנים או במדור ניהול  והטכנאים המוסמכים בענף הנדסה

ין במדור בניין או במדור אדריכלות ובענף אדריכלות הבנייה, בענף הנדסת בני
 במדור אדריכלות.

 6-ג

 , תחילת עבודותהצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע 

 נספחים מצורפים:

הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף ארכיטקטורה או תעודת אדריכל   ☐
במדור מבנים, ניהול תעודת מהנדס הרשום בפנקס האמור בענף הנדסה אזרחית 

 וביצוע או ניהול הבנייה, ביצוע ופיקוח.

ביקורת על ביצוע במבנה פשוט, תעודת הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים   ☐
אזרחית במדור תכנון מבנים או במדור ניהול  והטכנאים המוסמכים בענף הנדסה

אדריכלות הבנייה, בענף הנדסת בניין במדור בניין או במדור אדריכלות ובענף 
 במדור אדריכלות.

 7-ג

 , תחילת עבודותהצהרת האחראי לביצוע שלד הבניין 

 נספחים מצורפים:
 8-ג

mailto:yosi_g@arad.muni.il


 עירית ערד
 הועדה המקומית לתכנון ובניה

 מחלקת הנדסה
 

 

תעודת אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף ארכיטקטורה או   ☐
תעודת מהנדס הרשום בפנקס האמור בענף הנדסה אזרחית במדור מבנים, ניהול 

 ע ופיקוח.וביצוע או ניהול הבנייה, ביצו

ביקורת על ביצוע במבנה פשוט, תעודת הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים  ☐
אזרחית במדור תכנון מבנים או במדור ניהול  והטכנאים המוסמכים בענף הנדסה

הבנייה, בענף הנדסת בניין במדור בניין או במדור אדריכלות ובענף אדריכלות 
 במדור אדריכלות.

 לביצוע הבנייה או העבודההצהרת קבלן רשום  

 נספחים מצורפים:

 העתק רישיון קבלן רשום בתוקף   ☐

 יש לשים לב כי נדרשת חתימת עו"ד       

 9-ג

הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, התקשרות עם אתר מורשה לפינוי  

 פסולת בניין, תחילת עבודות

 מסמכים מצורפים:

 אישור התקשרות אתר מורשה לפינוי פסולת בניין. ☐

נוהל לאכיפת פינוי  1טופס הצהרה על כמות פסולת בנייה ועודפי עפר )נספח מס'  ☐
 מוסדר של פסולת בנייה(

 10-ג

  הבניין, תחילת עבודותאישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה  

     
 12-ג

 בקשה לאישור תחילת עבודות 
 צרופות:

נספחים, צרופות ומסמכים אשר נקבע בהיתר כי יש להעבירם טרם מתן אישור  □
  תחילת עבודה

  רשימת בדיקות מעבדה □
 אישור התקשרות עם מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות המעבדה □
 DWF וגש כקובץי - קובץ תכנית ארגון אתר/ אשור פטור □
 י"ייערך בהתאם להנחיית מפ - קובץ מדידה שמסומן עליו מתווה הבניין □

 

 13-ג

מ' לפחות לשם הפרדת אתר  2.0הקמת גדר היקפית אטומה, בגובה  
 העבודה מהרחוב והמגרשים הסמוכים.

 

הצבת מכולה לפינוי פסולת בשטח המגרש ולרוקנה על פי הצורך לאתר  
 סילוק פסולת מורשה.
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הבניה  הצבת מתקן לשירותים כימיים במגרש לשימוש במהלך תקופת 
במידה וקיימת דרישה  ותחזוקת המתקן באופן הולם לרבות ניקוי ופינוי.

 לכך.
 

התקנת שלט באתר הבניה, בחזית האתר, במקום בולט לעין למשך כל  
 :מ'(  אשר יכלול את הפרטים הבאים 1.0/1.0תקופת הבניה   )בגודל 

 העבודה.שם הפרוייקט, או מהות העבודה, מספר ההיתר ומספר אישור תחילת  □
 פרטי בעל ההיתר □
 פרטי האחראי לביקורת על הביצוע □

 

 



  

 docx.הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות 1-ג
 

1/1 

 , הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע

 תחילת עבודות

  __________________היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

  ערדועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 הבקשה והמקרקעין פרטי 

  ___________________________________________________________ הבקשה:מהות 

 ___________ מס' בית:            ____________________ רחוב:          _______________ יישוב:

 _____ מגרש לפי תכנית:          ____________________ חלקה:            _______________ גוש:

  _________________________ שם מכון הבקרה:          _________________מס' בקשה להיתר: 

 בעל ההיתרפרטי 

 _______________________________שם בעל ההיתר: 

 לחוק התכנון והבנייה או רשות מקומית 'ד 261גוף כהגדרתו בסעיף  ☐   תאגיד ☐   אדם פרטי ☐

 _________________________טלפון:           __________________: / מס' דרכון/  תאגידת.ז.מס' 

           _______________________________כתובת:           _______________________________מייל: 

 הודעה

 __________רישוי הלרשות בזאת מודיע  או העבודהבנייה ה בעל היתר _______________________ אני הח"מ

 ____________________. ר.מ _________________________ .ז.ת _________________________על מינוי 

 _________________________כתובת  _________________________________מייל  _______________טלפון 

לתקנות התכנון ( 1)א( ) 71לתקנה בהתאם  ,היתרהנשוא עבודה באו בבנייה אחראי לביקורת על הביצוע לשמש 

  תקנות הרישוי(. :)להלן 2016-והבנייה )רישוי בנייה( התשע"ו

 לתקנות( 3)א( ) 71לתקנה לתיאום עם מכון הבקרה בהתאם אחראי כגם  ימונהעל הביצוע  לביקורתאחראי ה ☐

 הרישוי.

 

                     _______________________שם: 

 _____________________ תאריך:

 חתימה: ____________________                                      

 בעל ההיתר

 



  

 docx.הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות 2-ג
 

2/1 

 , לביקורת על הביצועהודעה על מינוי אחראי משנה 

 תחילת עבודות

  _________________היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

  ערדועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 פרטי הבקשה והמקרקעין 

  _________________________________________________________מהות הבקשה: 

 __________________מס' בית:             _______________רחוב:           _______________יישוב: 

 ___________מגרש לפי תכנית:           _______________חלקה:             _______________גוש: 

  _______________________ שם מכון הבקרה:          ____________________מס' בקשה להיתר: 

 פרטי בעל ההיתר

 __________________________שם בעל ההיתר: 

 ד' לחוק התכנון והבנייה או רשות מקומית 261גוף כהגדרתו בסעיף  ☐תאגיד    ☐אדם פרטי    ☐

 ___________________טלפון:           __________________: / מס' דרכון/  תאגידת.ז.מס' 

                                          ________________________כתובת:           ________________________________מייל: 

 הודעה

 _____________רישוי הלרשות בזאת מודיע עבודה בנייה או ההבעל היתר  _____________________ אני הח"מ

 __________________ מ.ר. ____________________ ז..ת ________________________________על מינוי 

 _________________________כתובת  ___________________________מייל  _________________טלפון 

עבודה נשוא הבבנייה או  מטה, המפורטים עבודות הבנייה , בתחומי אחראי משנה לביקורת על הביצועלשמש 

 .2016-לתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה( התשע"ו)ב(  71לתקנה בהתאם היתר ה

 אוורור ☐      אדריכלות ☐

 אקוסטיקה                                      ☐      איטום ☐

     בטיחות אש ☐     אקלום )תרמי( ☐

       גז ☐     בטיחות וגיהות ☐

      חשמל ☐     הנדסת מבנים ☐

 ניקוז  ☐      מיגון ☐

    פליטת מזהמים –סביבה  ☐     חומ"ס –סביבה  ☐

    קרקע מזוהמת –סביבה  ☐     קרינה –סביבה  ☐

 קרקע וביסוס ☐    פיתוח ואדריכלות נוף ☐

      תנועה וחנייה ☐     תברואה )סניטרי( ☐

   ___________________________ :ראח ☐      תקשורת   ☐

 



  

 docx.הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות 2-ג
 

2/2 

                     ______________________שם: 

 ____________________תאריך: 

 חתימה: ____________________                                      

 בעל ההיתר

 



  

 docx.הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין, תחילת עבודות 3-ג
 

1/1 

 , הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין

 תחילת עבודות

  _________________היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

  ערדועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 פרטי הבקשה והמקרקעין 

  _______________________________________________________מהות הבקשה: 

 _____________מס' בית:             __________________רחוב:           ______________יישוב: 

 _______מגרש לפי תכנית:           __________________חלקה:             ______________גוש: 

  _____________________ שם מכון הבקרה:          ____________________מס' בקשה להיתר: 

 פרטי בעל ההיתר

 __________________________________שם בעל ההיתר: 

 ד' לחוק התכנון והבנייה או רשות מקומית 261גוף כהגדרתו בסעיף  ☐תאגיד    ☐אדם פרטי    ☐

 ______________________טלפון:           _____________________: / מס' דרכון/  תאגידת.ז.מס' 

                             _______________________________כתובת:           _______________________________מייל: 

  הודעה

 :אני הח"מ

  .בבנייה או העבודה נשוא ההיתר בעל ההיתר ________________________ ☐

 _________________ ס' רישיון קבלןמ __________________. ז.ת/ פ..חמס'  ______________________ ☐

 ___________________________מייל  __________________טלפון  ___________________ קבלן תוקף רישיון

  .קבלן לביצוע הבנייה או העבודה נשוא ההיתר _______________________________כתובת 

 _____________ת.ז.  __________________על מינוי  _______________________רישוי הלרשות בזאת מודיע 

 ______________________________ מייל ______________________טלפון  __________________ .מ.ר

בבנייה או העבודה נשוא ההיתר אחראי לביצוע שלד הבניין לשמש  ___________________________ כתובת

 .2016-התשע"ו לתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה()א(  71לתקנה בהתאם 

                     ______________________שם: 

 ____________________תאריך: 

 חתימה: ____________________                                      

 / קבלן רשוםבעל ההיתר

 

 



  

 docx.הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה, תחילת עבודות 4-ג
 

1/1 

 , הבנייה או העבודה לביצוערשום קבלן הודעה על מינוי 

 תחילת עבודות

  __________________היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

  ערדועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 פרטי הבקשה והמקרקעין 

  __________________________________________________________מהות הבקשה: 

 ______________מס' בית:             ____________________רחוב:           ______________יישוב: 

 _______מגרש לפי תכנית:           ____________________חלקה:             ______________גוש: 

  ____________________ שם מכון הבקרה:          _______________________מס' בקשה להיתר: 

 פרטי בעל ההיתר

 _________________________________________שם בעל ההיתר: 

 ד' לחוק התכנון והבנייה או רשות מקומית 261גוף כהגדרתו בסעיף  ☐תאגיד    ☐אדם פרטי    ☐

 _______________________טלפון:           ____________________: / מס' דרכון/  תאגידת.ז.מס' 

                     ______________________________כתובת:           ________________________________מייל: 

  הודעה

 ___________רישוי הלרשות בזאת מודיע עבודה בנייה או ההבעל היתר  _____________________ אני הח"מ

 __________________ ס' רישיון קבלןמ ________________. מ.עח.פ./ מס'  ___________________על מינוי 

 _____________________________מייל  ________________טלפון  _________________ קבלן רישיון תוקף

תקנה לבהתאם  ההיתר נושאהעבודה הבנייה או לביצוע קבלן לשמש  __________________________כתובת 

 .2016-תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה( התשע"ו)א( ל 71

 

 

                     _______________________שם: 

 ____________________תאריך: 

 חתימה: ____________________                                      

 בעל ההיתר

 

 

 



  

 docx.הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות 6-ג
 

2/1 

 הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות

  _________________היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

  ערדועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 הבקשה והמקרקעין פרטי 

 _______________________________________________________מהות הבקשה: 

 ______________מס' בית:           _______________רחוב:           ______________יישוב: 

 _______מגרש לפי תכנית:          _______________חלקה:             ______________גוש: 

 ________________: בקרההמכון שם           _______________________ מס' בקשה להיתר:

 בעל ההיתרפרטי 

 ______________________________________________שם בעל ההיתר: 

 לחוק התכנון והבנייה או רשות מקומית 'ד 261גוף כהגדרתו בסעיף  ☐  תאגיד ☐   אדם פרטי ☐

 ___________________טלפון:           __________________: דרכון/  תאגיד/ מס' ת.ז.מס' 

 ________________________כתובת:           ________________________________ מייל:

 הצהרה 

 _________________.ר מ _______________________ת.ז.  _____________________________ אני הח"מ

 ______________________ כתובת ______________________________ מייל _________________טלפון 

האחראי לביקורת על הביצוע בבנייה  תפקידאת אני בעל הכישורים המקצועיים הנדרשים למלא כי  מצהיר בזאת

תקנות התכנון והבנייה )א( ל 71לתפקיד בהתאם לתקנה או העבודה נשוא ההיתר ומקבל על עצמי את המינוי 

 תקנות הרישוי( ובכלל זה: :)להלן 2016-)רישוי בנייה( התשע"ו

 לתכן הבנייה, ההיתר לתנאי עבודות הבנייה בוצעו בהתאם האם אבדוק ,הרישויהוראות תקנות אחר מלא א .1

 חוק התכנון והבנייה והתקנות שהותקנו לפיו.והוראות אחרות לפי 

בתחום ובסיווג המתאים לביצוע הבנייה או  ,קבלניםהבפנקס  רשוםהבדבר העסקת קבלן  םהתנאימילוי  אאווד .2

 .העבודה נשוא ההיתר

לא יאוחר מחמישה ימים לאחר , אדווח לרשות הרישויו רישויבתקנות ה נדרשכאערוך ביקורות באתר הבנייה  .3

 .תוצאותיהעל מועד עריכתה ועל , המועד של עריכת הביקורת

בקרת ביצוע של מכון  ג לחוק כי נדרשת157היה ההיתר מסוג ההיתרים שלגביהם קבע שר האוצר לפי סעיף  ☐

  :בקרה

 לבקרת ביצוע בצרוף כל המסמכים הנדרשים הבקשלמכון הבקרה  אגיש. 

 2018-אפעל בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה )הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו(, התשע"ח 

 תקנות מכוני בקרה(. :)להלן

 וכל הסבר או  כנון והבנייהלמכון הבקרה תכניות, אישורים ומסמכים נוספים כנדרש בתקנות הת אעביר

 . הביצועהבהרה הנדרשים לבקרת 

 משוער לתחילת עבודות.המועד העל למכון הבקרה  אודיע 
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יה יבקרה בבנההמינוי לאחראי לתיאום עם מכון את מקבל על עצמי בנוסף למינוי אחראי לביקורת על הביצוע,  ☐

רישוי, אפעל בהתאם להוראות תקנות הרישוי לתקנות ה )א( 71תקנה ל או העבודה נשוא ההיתר בהתאם

 ותקנות מכוני בקרה ובכלל זה:

 .אחזיק באתר קובץ תכניות עבודה לביצוע עדכניות 

 הנדרשות לפי כל דין.תהליך הביצוע לרבות מעקב אחר בדיקות מעבדה מאושרת תאם א 

 אתאם את העבודה ואת הבקרה עם מכון הבקרה, אלווה את הבקר בעת שהותו באתר ואוודא ביצוע של 

 הוראות מכון הבקרה.

 הפיקוח העליון על שלבי הביצוע יאודיע למבצע. 

  על מצב התקדמות העבודות והגעתן לשלב הבקרה המתוכנן לפי תכנית הביקוריםאודיע למכון הבקרה, 

 ישה ימים לפחות לפני הגעת העבודות לשלב הבקרה הבא.חמ

 חידושן ועל עבודות הפסקת עללמכון הבקרה  אודיע. 

 תשלום האגרה שנקבעה במועד הזמנת מכון הבקרה לביצוע בקרה בשלב גמר  אודיע למכון הבקרה על

 .שלד

 :מצורפים נספחים

 תעודת מהנדס הרשוםבפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף ארכיטקטורה או  הרשוםאדריכל תעודת   ☐

 .מבנים, ניהול וביצוע או ניהול הבנייה, ביצוע ופיקוחבמדור  בפנקס האמור בענף הנדסה אזרחית

ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בענף  מרשםרשום בהבמבנה פשוט, תעודת הנדסאי ביקורת על ביצוע   ☐

דור תכנון מבנים או במדור ניהול הבנייה, בענף הנדסת בניין במדור בניין או במדור במ אזרחית הנדסה

 אדריכלות ובענף אדריכלות במדור אדריכלות.

 

       ______________________שם: 

      ____________________תאריך: 

  חתימה: ____________________                                      

 אחראי לביקורת על הביצוע
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 , תחילת עבודותלביקורת על הביצוע משנהאחראי הצהרת 

  ________________היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

  ערדועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 הבקשה והמקרקעין פרטי 

  _________________________________________________________מהות הבקשה: 

 ________________מס' בית:             ___________________רחוב:           _____________יישוב: 

 ________מגרש לפי תכנית:           ____________________חלקה:             _____________גוש: 

  _____________________ שם מכון הבקרה:          ______________________מס' בקשה להיתר: 

 בעל ההיתרפרטי 

 _________________________________שם בעל ההיתר: 

 ד' לחוק התכנון והבנייה או רשות מקומית 261גוף כהגדרתו בסעיף  ☐תאגיד    ☐אדם פרטי    ☐

 _______________________טלפון:           _______________________: מס' דרכון/  תאגיד /ת.ז.מס' 

                                          ________________________________כתובת:           _________________________________מייל: 

 הצהרה 

 __________________.ר מ ________________________ת.ז.  ___________________________ אני הח"מ

 ______________________כתובת  _______________________________מייל  ________________טלפון 

 ,האחראי משנה לביקורת על הביצוע תפקידאת אני בעל הכישורים המקצועיים הנדרשים למלא כי  מצהיר בזאת

המפורטים מטה, בבנייה או העבודה נשוא ההיתר ומקבל על עצמי את המינוי לתפקיד  עבודת הבנייהב םבתחומי

 .תקנות הרישוי( :)להלן 2016-תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה( התשע"ו)ב( ל 71בהתאם לתקנה 

 באחריותי: אשר  עבודת הבנייההתחומים ב .1

 אוורור ☐      אדריכלות ☐

 אקוסטיקה                                      ☐      איטום ☐

     בטיחות אש ☐     אקלום )תרמי( ☐

       גז ☐     בטיחות וגיהות ☐

      חשמל ☐     הנדסת מבנים ☐

 ניקוז  ☐      מיגון ☐

    פליטת מזהמים –סביבה  ☐     חומ"ס –סביבה  ☐

    קרקע מזוהמת –סביבה  ☐     קרינה –סביבה  ☐

 קרקע וביסוס ☐    פיתוח ואדריכלות נוף ☐

      תנועה וחנייה ☐     תברואה )סניטרי( ☐

   ________________________אחר:  ☐      תקשורת   ☐
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 לתכן הבנייה, ההיתר לתנאי בוצעו בהתאם עבודות הבנייהכי  בדוקאו הרישויהוראות תקנות אחר אמלא  .2

 חוק התכנון והבנייה והתקנות שהותקנו לפיו.והוראות אחרות לפי 

לא יאוחר מחמישה ימים לאחר , אדווח לרשות הרישוירישוי ובתקנות ה נדרשכאערוך ביקורות באתר הבנייה  .3

 .תוצאותיהעל מועד עריכתה ועל , המועד של עריכת הביקורת

 

 :מצורפים נספחים

 תעודת מהנדס הרשוםבפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף ארכיטקטורה או  הרשוםאדריכל תעודת   ☐

 .מבנים, ניהול וביצוע או ניהול הבנייה, ביצוע ופיקוחבמדור  בפנקס האמור בענף הנדסה אזרחית

ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בענף  מרשםרשום בהבמבנה פשוט, תעודת הנדסאי ביקורת על ביצוע  ☐

במדור תכנון מבנים או במדור ניהול הבנייה, בענף הנדסת בניין במדור בניין או במדור  אזרחית הנדסה

 אדריכלות ובענף אדריכלות במדור אדריכלות.

 

                     _______________________שם: 

 _____________________תאריך: 

 : ____________________                                      חתימה

 לביקורת על הביצוע משנהאחראי 
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 , הבניין אחראי לביצוע שלדהצהרת 

 תחילת עבודות

  _________________היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

  ערדועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 הבקשה והמקרקעין פרטי 

 __________________________________________________________מהות הבקשה: 

 ______________מס' בית:           _________________רחוב:           ______________יישוב: 

 _______מגרש לפי תכנית:          _________________חלקה:             ______________גוש: 

 ________________________: בקרההמכון שם           _________________מס' בקשה להיתר: 

 בעל ההיתרפרטי 

 ___________________________שם בעל ההיתר: 

 לחוק התכנון והבנייה או רשות מקומית 'ד 261גוף כהגדרתו בסעיף  ☐  תאגיד ☐   אדם פרטי ☐

 ____________________טלפון:           _________________: תאגיד  / מס' דרכון/ת.ז.מס' 

 ________________________כתובת:           ________________________________מייל: 

 הצהרה 

 _______________________ .רמ. _____________________ת.ז.  _________________________ אני הח"מ

 ______________________כתובת  _________________________________ מייל _______________ טלפון

האחראי לביצוע שלד הבניין בבנייה  תפקידאת אני בעל הכישורים המקצועיים הנדרשים למלא כי  מצהיר בזאת

תקנות התכנון והבנייה )א( ל 71או העבודה נשוא ההיתר ומקבל על עצמי את המינוי לתפקיד בהתאם לתקנה 

 .תקנות הרישוי( :)להלן 2016-)רישוי בנייה( התשע"ו

 דיווח עלייהלעריכת ביקורת, לשלביה ולמועדיה, ל 90תקנות הרישוי ובכלל זה תקנה  הוראותאפעל בהתאם ל

 הוראות. הנזיקין על אי קיום בלתוצאות של העדר דיווח במועדו ולאחריות  ואשא באחריות

 :מצורפים נספחים

 תעודת מהנדס הרשוםבפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף ארכיטקטורה או  הרשוםאדריכל תעודת   ☐

 .ניהול הבנייה, ביצוע ופיקוחמבנים, ניהול וביצוע או במדור  בפנקס האמור בענף הנדסה אזרחית

ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בענף  מרשםרשום בהבמבנה פשוט, תעודת הנדסאי ביקורת על ביצוע  ☐

במדור תכנון מבנים או במדור ניהול הבנייה, בענף הנדסת בניין במדור בניין או במדור  אזרחית הנדסה

 אדריכלות ובענף אדריכלות במדור אדריכלות.
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       ______________________שם: 

      ___________________תאריך: 

  חתימה: ____________________                                      

 הבניין אחראי לביצוע שלד
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 , עבודההבנייה או ה לביצוערשום  קבלן הצהרת

 תחילת עבודות

  ____________________היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

  ערדועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 הבקשה והמקרקעין פרטי 

  _______________________________________________________מהות הבקשה: 

 __________________מס' בית:             ______________רחוב:           _____________יישוב: 

 ___________מגרש לפי תכנית:           ______________חלקה:             _____________גוש: 

  _______________________ שם מכון הבקרה:          _________________מס' בקשה להיתר: 

 בעל ההיתרפרטי 

 ___________________________________שם בעל ההיתר: 

 ד' לחוק התכנון והבנייה או רשות מקומית 261גוף כהגדרתו בסעיף  ☐תאגיד    ☐אדם פרטי    ☐

 ___________________טלפון:           _______________________: / מס' דרכון/  תאגידת.ז.מס' 

                                          _______________________________כתובת:           ______________________________מייל: 

 הצהרה 

 __________ס' רישיון קבלן מ ______________ח.פ./ ת.ז. מס'  ____________________________ ,אני הח"מ

 _________________________מייל  _______________טלפון  ___________________תוקף רישיון קבלן 

קבלן שמש המקצועיים הנדרשים לאני בעל הכישורים כי  בזאת מצהיר _______________________כתובת 

תקנות )א( ל 71בנייה או העבודה נשוא ההיתר ומקבל על עצמי את המינוי לתפקיד בהתאם לתקנה הביצוע ל

 תקנות הרישוי( ובכלל זה: :)להלן 2016-התכנון והבנייה )רישוי בנייה( התשע"ו

 העבודההבנייה או לביצוע בתחום ובסיווג המתאים שיון קבלן בתוקף יובעל רקבלן רשום בפנקס הקבלנים  אני .1

 .א ההיתרשונ

, לתכן הבנייה והוראות אחרות לפי כל חיקוק היתרללתכניות העבודה, עבודות הבנייה בהתאם את  אבצע .2

 .ביצוע הבנייההחלות על 

 :מצורפים נספחים

  בתוקף קבלן רשום וןירישהעתק   ☐
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                     _______________________שם: 

 ____________________תאריך: 

  חתימה: ____________________                                      

 לביצוערשום קבלן 

 או העבודה הבנייה

 

 

 אישור עו"ד

 _____________ הופיע בפניי _____________עו"ד, מאשר בזאת כי בתאריך  _________________אני הח"מ 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי באם  ________________אשר זיהה את עצמו באמצעות ת.ז. 

 .יעשה כן, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מסר הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניי לא

_________________              ______________________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                    תאריך                                      
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 הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, 
 , תחילת עבודותהתקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת בניין

  ____________________היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

  ערדועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 הבקשה והמקרקעין פרטי 

 _________________________________________________________מהות הבקשה: 

 ___________________מס' בית:           ________________רחוב:           _______________יישוב: 

 _____________מגרש לפי תכנית:          _______________חלקה:             _______________גוש: 

 _____________________: בקרההמכון שם           _________________________מס' בקשה להיתר: 

 בעל ההיתרפרטי 

 __________________________________שם בעל ההיתר: 

 לחוק התכנון והבנייה או רשות מקומית 'ד 261גוף כהגדרתו בסעיף  ☐  תאגיד ☐   אדם פרטי ☐

 _______________________טלפון:           __________________: / מס' דרכון/  תאגידת.ז.מס' 

 __________________________כתובת:            _________________________________מייל: 

 הצהרה

 _______________________.ר מ ______________________ת.ז.  _________________________ אני הח"מ

, ________________________כתובת  _______________________________מייל  ______________טלפון 

 :בזאת מצהיראחראי ביקורת על הביצוע בבנייה או העבודה נשוא ההיתר, 

רשימה ל בהתאםובה  או לטיפול פסולת בנייןלסילוק על פי כל דין מורשה אתר עם  התקשרותההסכם  נחתם .1

 .המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה האתרים העדכנית של

מיד לאחר  במהלך העבודה או או לטיפול בה מורשה לסילוק פסולת בנייןהאתר הפסולת הבנייה תפונה אל  .2

)רישוי בנייה(  לתקנות התכנון והבנייה (2) )א( 56ה תקנלבהתאם ו מזערית זולת אם הכמות היא, השלמתה

 .2016-התשע"ו

לנוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בניין )המשרד  בהתאם נערךחישוב נפח פסולת הבנייה ועודפי העפר  .3

 להגנת הסביבה(.

 

 

 

 



  

 docx.הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין, תחילת עבודות 10-ג
 

2/2 

 

 מסמכים מצורפים:

 .אתר מורשה לפינוי פסולת בנייןהתקשרות אישור  ☐

 נוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה( 1)נספח מס' טופס הצהרה על כמות פסולת בנייה ועודפי עפר  ☐

 

       ______________________שם: 

      ___________________תאריך: 

  חתימה: ____________________                                      

 האחראי לביקורת על הביצוע

 

 

 



 



 

 

 אישור התקשרות עם מטמנה
ים בטופס /הרשומ ים/אנו מאשרים כי המבקש

 .ר עמנו להטמנת פסולת הבניהשזה התק
 

 מטמנת ____________
 תאריך _____________

 

 חתימה וחותמת המטמנה:

 אישור המטמנה על ביצוע הטמנה
ש/ים הרשומ/ים בטופס קאנו מאשרים כי המב

טון  __ה"כ _____זה הטמינו בפועל במטמנה ס
 פסולת בניין.

 
 מטמנת ____________

 תאריך _____________
 

 חתימה וחותמת המטמנה:
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 , אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין

 תחילת עבודות

  _________________היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

  ערדועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 בקובץ המדידה לסימון מתווה בניין ישולבהערה: הנוסח 

 הבקשה והמקרקעין פרטי 

 _________________________________________________________מהות הבקשה: 

 ____________מס' בית:           _____________________ רחוב:          ____________ יישוב:

 _____מגרש לפי תכנית:          _____________________חלקה:             ____________גוש: 

 _____________________: בקרההמכון שם           ____________________ מס' בקשה להיתר:

 בעל ההיתרפרטי 

 _________________________________שם בעל ההיתר: 

 לחוק התכנון והבנייה או רשות מקומית 'ד 261בסעיף גוף כהגדרתו  ☐  תאגיד ☐   אדם פרטי ☐

 _____________________טלפון:           ________________: / מס' דרכון/  תאגידת.ז.מס' 

 _______________________כתובת:           _________________________________מייל: 

  אישור

 ____________________ .מ.ר ____________________ת.ז.  ____________________________ אני הח"מ

 _____________________: כתובת _____________________________: מייל _________________טלפון: 

סימנתי בקרתי במגרש ו _______________כי ביום  בזאת מאשרנשוא ההיתר,  בבנייה או העבודהמודד מוסמך 

 . 2016-תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה( התשע"וב כנדרש מתווה הבנייןאת 

 ., תכן הבנייה והוראות אחרות לפי כל חיקוק החלות על המקרקעיןדרישות ההיתראת  תואםהבניין סימון מתווה 

 

 ______________________ שם:

     ____________________ תאריך:

 חתימה: ____________________                                       

 מודד מוסמך

 

   מוסמך בתוקף מודד  רישיוןהעתק  ☐
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 תחילת עבודותאישור לבקשה 

  ________________היתר בנייה או שימוש במקרקעין מספר 

  ערדועדה מקומית לתכנון ובנייה רשות הרישוי 

 הבקשה והמקרקעין פרטי 

 __________________________________________________________מהות הבקשה: 

 ______________מס' בית:           ________________רחוב:           ______________יישוב: 

 _______מגרש לפי תכנית:          ________________חלקה:             ______________גוש: 

 _____________________: בקרההמכון שם           ___________________מס' בקשה להיתר: 

 בעל ההיתרפרטי 

 _________________________________שם בעל ההיתר: 

 לחוק התכנון והבנייה או רשות מקומית 'ד 261גוף כהגדרתו בסעיף  ☐  תאגיד ☐   אדם פרטי ☐

 ____________________טלפון:           _______________________: דרכון/  תאגיד/ מס' ת.ז.מס' 

 _______________________כתובת:           ______________________________________מייל: 

 בקשה

 _________________מ.ר.  _____________________ת.ז.  ____________________________ אני הח"מ .1

 _________________כתובת:  ________________________________: מייל ________________: טלפון

 ___________ מגיש בזאת בקשה לרשות הרישוי אחראי לביקורת על הביצוע בבנייה או העבודה נשוא ההיתר, 

 2016התכנון והבנייה )רישוי בנייה( התשע"ו לתקנות  75-78 לתקנות בהתאם אישור תחילת עבודותלהנפיק 

  תקנות הרישוי(. :)להלן

 מסמכים מצורפים לבקשה זאת: הלהלן רשימת  .2

 אישור על מינויו של האחראי לביקורת על הביצוע בידי בעל ההיתר. 

  קובץ מדידה שמסומן עליו מתווה הבניין בצירוף העתק אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין במגרש

 עצמו.   

 רישוי.הודעה בדבר מינויים של בעלי תפקידים לביצוע העבודה כאמור בתקנות ה 

  :נספחים, צרופות ומסמכים אשר נקבע בהיתר כי יש להעבירם טרם מתן אישור תחילת עבודה 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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  :מכון בקרהשל  הבהתאם לדרישה לבקרלבקשה זאת  מצורפיםנוספים המסמכים  .3

התכנון והבנייה בתקנות נדרשים כמפורט מסמכים  לא נדרשת בקרה של מכון בקרה,בהן עבור בקשות   ☐

 .2018)הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו( התשע"ח 

 או

וקליטת הבקשה אישור על התקשרות עם מכון בקרה  בקרה של מכון בקרה, נדרשתבהן עבור בקשות   ☐

  כאמור בתקנות הרישוי.  לבקרת ביצוע

 

 __________________________: המועד הצפוי לתחילת ביצוע העבודה לפי ההיתר .4

 

       _______________________שם: 

      ____________________תאריך: 

 ____________________                                        חתימה:

 אחראי לביקורת על הביצוע         

 

 

 




